RIADITELIA SPŠE V PIEŠŤANOCH
1. riaditeľ školy – Ing. Tibor Vadrna

Zaslúžil sa o vznik SPŠE v Piešťanoch.
Po vzniku samostatnej SPŠE v Piešťanoch bol v rokoch
1968 – 1976 jej prvým riaditeľom.
Narodil sa 21. februára 1919 v Pieš ťanoch.
Ako strojný inžinier pracoval v 60-tych rokoch 20. stor.
v Ústave pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru
v Piešťanoch (ÚPRSST , tzv. Rozvoj) vo funkcii
technického námestníka. V školskom roku 1967/68 sa
stal zástupcom riaditeľa pre 3 elokované triedy SPŠE
v Bratislave, ktoré boli zriadené na území Pieš ťan. Po
odchode T esly Piešťany z budovy na Nám. SNP sa
v roku 1969, v priebehu necelých piatich mesiacov,
uskutočnili rekonštrukčné práce pre pôsobenie školy.
1.septembra 1969 sa v nových priestoroch za čalo
s vyučovaním. Postupne boli dobudované aj dielenské
a pomocné priestory. Súčasťou školy sa stal aj domov mládeže a školská jedáleň vo
Vile Löger.
Činnosť školy sa úspešne rozvíjala. V júni 1973 MsNV v Piešťanoch, pri príležitosti
5. výročia vzniku školy, jej udelil Pamätnú plaketu mesta Piešťany.
V apríli 1976 bolo v priestoroch budovy SPŠE otvorené Školské výpo čtové stredisko
v Piešťanoch.
Od roku 1976 až do dôchodku pôsobil na škole ako u čiteľ odborných predmetov
strojárskych. Zomrel v roku 1985 vo veku 66 rokov.
2. riaditeľ školy – Ing. Ján Kuzevič
V rokoch 1976 – 1984 bol riadite ľom na SPŠE
v Piešťanoch.
Narodil sa 30.mája 1923.
Vysokoškolské štúdium absolvoval na Elektrotechnickej
fakulte SVŠT v Bratislave v roku 1950.
V rokoch 1952 až 1968 pracoval najprv ako
elektrokonštruktér a neskôr bol vedúcim oddelenia
elektrokonštrukcie v ÚPRSST v Piešťanoch.
V školskom roku 1968/69 nastúpil na SPŠE
v Piešťanoch ako učiteľ odborných predmetov
elektrotechnických a od škol. roku 1969/70 bol
zástupcom riaditeľa školy.
Nedostatok školských priestorov sa usiloval rieši ť
výstavbou novej školy na juhu mesta. T ento zámer sa
však
pre
nedostatok
finančných
prostriedkov
nerealizoval.
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V roku 1977 začalo svoju činnosť Základné informačné stredisko vedecko –
výskumných a ekonomických informácií pri SPŠE v Piešťanoch.
Pri príležitosti 10. výro čia vzniku školy v roku 1978 bola vydaná publikácia ,, 10 rokov
SPŠE v Piešťanoch 1968 – 1978“. Na konci roka1978 sa uskuto čnilo prvé vysielanie
školského televízneho štúdia.
Po odchode do dôchodku v rokoch 1984 až 1991 pôsobil ešte ako u čiteľ odborných
predmetov elektrotechnických. Všetci sme ho mali radi. Zomrel v roku 1994 vo veku
70 rokov.
3. riaditeľ školy – Ing. Michal Zvonček
Riaditeľom školy bol v rokoch 1984 – 1991.
Narodil sa 14. októbra 1949 v Pieš ťanoch.
Vysokoškolské štúdium absolvoval na Elektrotechnickej
fakulte SVŠT v Bratislave v odbore oznamovacia
elektrotechnika. V rokoch 1975 až 1984 pracoval ako
samostatný vývojový pracovník v závode T esla
Piešťany.
V školskom roku 1985/86 sa na škole začal realizovať
Program elektronizácie v rezorte školstva a Program
rozvíjania účasti mládeže na vedecko – technickom
rozvoji.
Pod jeho vedením sa v rokoch 1985 a 1986 uskutočnila
rekonštrukcia kanalizácie v budove školy a rekonštrukcia
kotolne na plne automatizovanú.
V rokoch 1986 až 1991 zabezpečil výstavbu prístavby
k budove školy, čím sa podstatne vylepšili priestorové podmienky školy.
V rokoch 1991 – 1996 pôsobil na škole ako u čiteľ odborných predmetov
elektrotechnických.
4. riaditeľka školy – Ing. Jana Siváková
V rokoch 1991 – 1999 bola riadite ľkou SPŠE.
Narodila sa 13. novembra 1946 v Trnave.
Vysokoškolské
štúdium
absolvovala
na
Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave
v odbore automatizačná technika, ktoré ukončila
v roku 1970.
V rokoch 1971 – 1972 pracovala ako samostatný
inžinier v Atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice.
V školskom roku 1972/73 nastúpila na SPŠE
v Piešťanoch ako učiteľka odborných predmetov
elektrotechnických.
Po dokončení prístavby školy boli od septembra
1991 všetky učebne umiestnené do hlavnej
budovy školy, pribudli kabinety a laboratóriá,
v suteréne školy telocvi čňa a sauna.
V rokoch 1991 a 1992 sa uskutočnila rekonštrukcia Domova mládeže pri SPŠE
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v Piešťanoch.
V novembri 1993 sa uskutočnili v Dome umenia oslavy 25. výročia vzniku školy.
Od roku 1999 do roku 2005 pôsobila na škole ako u čiteľka odborných el. predmetov.

5. riaditeľka školy – Ing. Iveta Babičová
V rokoch 1999 – 2004 bola riaditeľkou SPŠE
v Piešťanoch.
Narodila sa 14. augusta 1957 v Považskej Bystrici.
Vysokoškolské štúdium absolvovala na Elektrotechnickej
fakulte v Bratislave v odbore elektronické po čítače, ktoré
ukončila v roku 1981.
V roku 1981 nastúpila na SPŠE v Piešťanoch ako
učiteľka odborných elektrotechnických predmetov,
neskôr najmä výpočtovej techniky a informatiky.
Venovala veľkú pozornosť skvalitňovaniu výchovno –
vyučovacieho procesu. Študenti SPŠE boli úspešní
v súťažiach ZENIT a SOČ, tiež i v športových súťažiach.
V školskom roku 1999/2000 v rámci projektu INFOVEK
bola zrealizovaná špecializovaná u čebňa výpočtovej
techniky. V roku 2001 sa uskutočnila rekonštrukcia
telocvične, v roku 2002 oprava strechy na budove školy a za čiatkom roka 2004 aj
rekonštrukcia kotolne.
Od roku 2004 pôsobí na škole ako u čiteľka odborných predmetov elektrotechnických
a škole naďalej pomáha ako poslankyňa Trnavského samosprávneho kraja od roku
2006.

6. riaditeľka školy – Ing. Mária Kováčová
Od roku 2004 je riaditeľkou SPŠE v Piešťanoch.
Narodila sa 27.júla 1949
v Piešťanoch.
Vysokoškolské
štúdium
absolvovala
na
Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave
v odbore experimentálna elektrofyzika - jadrová
technika, ktoré ukončila v roku 1972.
V roku 1972 nastúpila na SPŠE v Piešťanoch ako
učiteľka
odborných
elektrotechnických
predmetov. Počas jej pôsobenia získala škola
ďakovné listy od Ministerstva školstva SR za
ústretový prístup a vytváranie podmienok pre
prácu s talentovanou mládežou.
V školskom roku 2006/2007 Štátny inštitút
odborného
vzdelávania
vyhodnotil
SPŠE
v Piešťanoch ako najaktívnejšiu školu SR z 394
stredných škôl na Slovensku v zapojení študentov do stredoškolskej odbornej
činnosti.
V roku 2007 získal študent SPŠE v 23. ročníku celoštátnej súťaže ZENIT
v elektronike 1.miesto v rámci SR.
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Od roku 2005 sa škola zapája do rôznych projektov, financovaných ESF , čím škola
získala novú špecializovanú jazykovú u čebňu, multimediálnu knižnicu, posil ňovňu,
učebňu špeciálneho merania, špecializovanú u čebňu strojopisu. Jedným z projektov
bolo aj získanie európskeho počítačového certifikátu ECDL pre študentov školy.
V tomto období sa uskutočnila výmena okien na 1. a 2. poschodí a obnovila sa
fasáda budovy školy.
V roku 2008 počas letných prázdnin sa vykonala rekonštrukcia a modernizácia
školskej kuchyne v priestoroch Domova mládeže pri SPŠE.

Spracoval: Ing. Alexander Murín
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